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Comunicat de presă 

Rata de promovare în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2020 

 (după soluționarea contestațiilor) 

 

Rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), 

înregistrată la sesiunea iunie-iulie 2020 a examenului național de Bacalaureat, fără etapa 

specială, după soluționarea contestațiilor, este de 61,38% (în creștere, comparativ cu rata 

de promovare înainte de contestații- 60,26%). Pentru promoția curentă, rata de promovare 

este de 67% (în creștere, comparativ cu rata de promovare înainte de contestații- 66,07% 

și, de asemenea, în creștere, comparativ cu 66, 69% reușiți în 2019), iar pentru promoțiile 

anterioare de 29,17%( în creștere față de rata de promovare înainte de contestații-26,89%). 

Astfel, din totalul celor 1779 de candidați prezenți, au promovat 1092 de candidați: 1015 

candidați aparțin promoției 2020, iar 77 provin din promoțiile anterioare.  

Mediile absolvenților din promoția curentă și din promoțiile anterioare se prezintă astfel: 

- între 6 – 6.99: 203 de candidați (18,59%); 

- între 7 – 7.99: 254 de candidați (23,26%); 

- între 8 – 8.99: 335 de candidați (30,68%); 

-  între 9 – 9.99: 297 de candidați (27,2%); 

- medii generale de 10: 3 candidați (0,27%) 

Cele trei medii de 10 au fost obținute de elevi de la Colegiul Național “Silvania” Zalău (2) 

și de la Colegiul Național “Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei (1). 

Dintre cei 297 de candidați care au obținut medii între 9 – 9,99, cei mai mulți sunt de la 

următoarele licee: 126 sunt de la Colegiul Național “Silvania” Zalău, 58 de la Liceul 

Pedagogic "Gheorghe Șincai" Zalău, 54 de la Colegiul Național “Simion Bărnuțiu” Șimleu 

Silvaniei, 30 de la Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalău și 14 de la Liceul Teoretic "Ion 

Agârbiceanu" Jibou. 



     

           
 

 

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5, iar media finală pentru promovarea 

examenului este cel puțin 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaților 

prezenți. 

Etapa specială a examenului de  Bacalaureat 2020, organizată pentru elevii care, din motive de 

sănătate nu au putut participa la prima sesiune, va începe luni, 6 iulie 2020. Menționăm că  în 

județul Sălaj nu s-au consemnat situații care să determine organizarea probelor scrise aferente 

acestei etape speciale.  
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